
Vrijwilligers Stichting Veldzorg Oosterdel (juni 2021). 

De Stichting Veldzorg Oosterdel draait volledig met vrijwilligers. Er zijn geen 

betaalde krachten. Er zijn maar liefst ruim 60 mensen actief. Zowel vrouwen als 

mannen, redelijk jong tot redelijk oud, nog volop werkzaam in een reguliere 

baan of met pensioen. Toch heeft een stichting als Veldzorg nooit genoeg 

vrijwilligers en zijn nieuwe vrijwilligers dan ook van harte welkom. Het 

onderhoud van de akkers levert veel werk op en ook ons machinepark vraagt 

veel onderhoud.  

De Handen Uit De Mouwen Dag (HUDM), die één keer per maand werd gehouden 

en waar een redelijk grote groep vrijwilligers samen aan het werk ging, is 

inmiddels vervangen door kleine groepjes. Die gaan alle zaterdagochtenden van 

9.00 tot 12.00 uur naar de akkers om te werken. Vooraf en als ze dat willen ook 

na afloop, is er koffie met koek. Vanaf juli willen we ook op dinsdag- en 

vrijdagochtend met een ploegje naar de akkers. Materialen die voor het werk 

nodig zijn worden door Veldzorg verstrekt. Vrijwilligers die dat willen, kunnen 

leren varen en/of met machines als bosmaaiers of tractoren om gaan. Deze 

laatsten worden gebruikt voor maaien en frezen. Maar ook mensen die niet zo 

van machines houden hebben we hard nodig, want schoffel, hark en zaag 

worden veel vaker gebruikt dan machines.  

De technische mensen gaan aan de slag wanneer het hun uitkomt. Zo zijn er op 

dit moment twee vrijwilligers die op dinsdag- en donderdagochtend komen 

klussen (timmeren/schilderen) en zijn er een aantal monteurs bezig om de 

motoren van de boten en machines te onderhouden. Maar we kunnen nog meer 

mensen met twee rechterhanden gebruiken! 

Vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst met de Stichting Veldzorg 

Oosterdel waarmee zij goed verzekerd zijn, zowel voor schade die ze toebrengen 

als voor schade die ze oplopen. Deze verzekering wordt door de gemeente 

Langedijk aan alle vrijwilligers aangeboden. We hebben er gelukkig nog nooit een 

beroep op hoeven doen, maar veiligheid staat bij ons voorop! 

Sta je inmiddels te trappelen om te beginnen met werken bij Veldzorg of heb je 

nog vragen, stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@oosterdel.nl . Om vrijwilligers 

die op de akkers willen werken zo goed mogelijk in te zetten, vragen we je om 

aan te geven wanneer en hoe vaak je beschikbaar bent. We plaatsen je dan in 

het werkrooster, zodat je precies weet waar je aan toe bent.  

De vrijwilligers van Veldzorg leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud 

van een historisch interessant gebied en een stuk natuur dat deel uitmaakt van 

het Nationale Natuur Netwerk. En het is natuurlijk ook een manier om nieuwe 

contacten op te doen en gezellig samen te werken aan een prachtig project. 
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